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Resumo: Este artigo apresenta as festas religiosas populares de São Tomé no Distrito do Carvão e 

São Benedito no município de Mazagão Novo, no Amapá, como processos de hibridação. Esta 

perspectiva embasa-se nos estudos sobre hibridismo e a analise da discussão oral, sendo o 

hibridismo entre culturas o inevitável, já que de acordo com Canclini (2008) os sujeitos podem ser 

“contemporâneos de muitas culturas”, sem a necessidade de sair de seus próprios países: “A 

televisão, o vídeo, as palavras que representam novos modos de comunicação intercultural: de 

compact disc, disquete, navegador, internauta, celular, loja virtual”. Tal comunicação tem estudos 

no ponto de vista sobre Folkcomunicação, estabelecidos por Beltrão (1980), bem como identifica 

as festas populares como “grandes oportunidades de comunicação”. Com este estudo pretendemos 

contribuir com os debates sobre hibridismo e pesquisas orais, expondo uma breve etnografia das 

festas religiosas tradicionais que envolvem as manifestações do Marabaixo, Sairé e Batuque, 

principalmente no Amapá.  

Palavras-chave: Hibridismo, oralidade, ritual.  

 

 

Introdução 

 

Na região amazônica encontra-se uma grande diversidade de expressões de culturas 

populares, dentre elas o Batuque, Sairé e o Marabaixo no Estado do Amapá, que tem em 

suas origens nos negros africanos, nos portugueses (viajantes, colonos, perseguidos 

políticos e presos), açorianos e índios, segundo Morais (2011). Desta forma, a formação do 

povo amapaense é uma miscigenação de portugueses, negros, índios, que representam um 

mosaico na produção cultural quando são abordadas as manifestações culturais, sendo 

confirmada por Pereira (2008), que as festas religiosas populares sejam elas ao som de 

caixas, de tambores ou atabaques, constituem a principal forma de homenagear as 

entidades religiosas do panteão afro-religioso e do catolicismo, no Amapá. Em todo o 

Estado são inúmeras as festas de santo que ocorrem, ao longo do ano, nas muitas 

localidades espalhadas tanto na zona urbana quanto nas áreas rurais.  

Em Mazagão Velho onde a presença de negros, descendentes de africanos 

açorianos ocorre a manifestação cultural religiosa que é a festa de São Tiago, que ocorre no 

período de 16 à 28 de julho, onde são encenadas as batalhas que relembram a luta entre 

Mouros (mulçumanos) e cristãos. A festa tem esse nome pelo fato de nela haver se 
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destacado um jovem cavaleiro lendário de nome Tiago, que teria ajudado os cristãos a 

derrotarem os mouros (MORAIS, 2011).  

No presente trabalho, pretendemos abordar estudos sobre a discursão oral e 

processos de hibridismo nas manifestações populares do Batuque, Marabaixo e Sairé, 

sendo este último uma dança simbólica que ocorre especificamente na localidade do 

Distrito do Carvão em agradecimento ao padroeiro dos agricultores São Tomé.  

Publicada pela primeira vez no Brasil em 1997, o livro “Culturas Híbridas: 

estratégias para entrar em sair da modernidade”, editado originalmente em 1989 por Néstor 

García Canclini, retrata o desenvolvimento de uma teoria crítica da cultura com interface 

em diversos campos das ciências sociais – percebendo a hibridação
1
 como “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos, práticas” (CANCLINI, 2008, p. XIX). Esta 

obra traz contribuições em níveis epistemológicos para a folkcomunicação
2
.  

 

teórico defende que as culturas populares não se extinguiram e que é 

necessário buscá-la em outros lugares e não-lugares. Também afirma que 

a espetacularização, chamada por ele de encenação do popular, é feita em 

museus e exposições folclóricas. (CANCLINI, 2008, p. XXXVII).  

 

Ao analisar o contexto que atualmente os grupos folclóricos pesquisados encontra-

se em Mazagão Novo, constatou-se a forte valorização do conhecimento oral, que pessoas 

junto as comunidades possuírem prestígios e reconhecimento dentro e fora das localidades, 

que no decorrer do breve trabalho de etnografia se destacará a atuação dos agentes que 

contribuíram para o resgate oral.  

 

Festa de São Benedito – 02 a 27 de dezembro de 2012 em Mazagão Novo 

 

No dia 01 de dezembro de 2012, chego à casa de Tereza do Livramento Dias, a 

promesseira de São Benedito, em Mazagão Novo a noite, localizado no bairro da Olaria, 

onde havia a preparação de um jantar no qual sou convidado a tomar parte.  

Logo ao anoitecer, na sede de São Benedito acontece uma festa dançante, que se 

estende pela madrugada do dia 02, momento em que a comissão de São Benedito se 

prepara para a primeira alvorada, que se iniciará às 03h00. Antes de adentrar nas casas a 

comissão realiza um ritual, uma obrigação, como os festeiros o chamam, de folia
3
 com  

_______ 

1
 Hibridação abrange o processo de mistura de raças, culturas e simbolismos, que para Canclini (2008) são 

formas modernas de hibridação melhores do que “sincretismo”, que se refere quase sempre a fusões 

religiosas.  
2
 Segundo Beltrão (1967), Folkcomunicação é, assim, o processo de intercambio de informações e 

manifestações de opiniões, ideias, e atitudes de massa através de agentes e meios ligados direta ou 

indiretamente ao folclore.  
3
 A amostra fotográfica na Biblioteca Elcy Lacerda, Folias, devoção e festas religiosas no Amapá, parte do 

acervo do Inventário de festas religiosas, define as folias religiosas como rezas e cantos entoados com o 

acompanhamento de instrumentos musicais variados, alguns de fabricação dos próprios grupos. Os 

participantes da folia se autodenominam de foliões e membros das comissões dos santos patronos, são os que 

conduzem as imagens pelas residências dos devotos.  



Anais eletrônicos do XVI Congresso Brasileiro de Folclore - UFSC, Florianópolis, 14 a 18 de outubro de 2013 

3 

batuques a São Benedito, contando com a presença de convidados. Também dentro das 

residências se realizam folias.  

As residências geralmente são de promesseiros, capitãs e foliões que recebem a 

comissão como forma de agradecimento por uma graça, um pedido atendido. À comissão e 

aos presentes são servidos café, bolacha, suco, refrigerante, nescau, bolos, pão, frutas, 

vinho, conforme o que o anfitrião pode oferecer. São cantados versos acompanhados de 

tambores de batuque
4
, taboca e baqueta, chamada também de castanhola, para repinicado 

no tambor de batuque, xeque-xeque, reco-reco a São Benedito como forma de folias de 

agradecimento, solicitações de bênçãos com toques dos festeiros na imagem e fitas do 

santo negro e são realizadas rezas.  

Após a obrigação na manifestação de uma folia, os festeiros partem para outra 

residência de promesseiro, folião, capitão ou devoto do santo sempre anunciando sua ida e 

chegada com disparo de fogo de artifício.  

A romaria é realizada pelas ruas de Mazagão Novo, seguindo um roteiro para as 

casas onde os promesseiros o aguardam. Os foliões seguem juntos em seu itinerário com as 

capitãs, o porta-bandeira com a imagem do santo, na verdade, um símbolo, a labarda, visto 

a imagem do santo não poder sair da sede. Seguem também o cortejo, o mestre-sala, 

mantenedor, tocadores de batuque e um pedreiro que leva uma pedra para penitencia para 

os que infringirem as regras, para que no decorrer do período festivo façam rezas ao santo, 

à Virgem Maria e ao Pai-Nosso, ajoelhados na pedra por determinação do mestre-sala ou 

da fundadora da festa quando este não se fizer presente. Para a comissão, os motivos de 

infração podem ser alcoolismo, a não justificação de um dever ou a falta, sendo que as 

mulheres não podem ser submetidas e esse tipo de punição, senão no descumprimento das 

obrigações.  

Dona Tereza Dias, a fundadora da festa, à qual dá início todos os anos, cumprindo a 

promessa por um pedido atendido pelo santo negro. O pedido foi feito oito anos antes, 

quando passava por dificuldades econômicas devido à perda do marido e por ter de cuidar 

sozinha dos filhos. Como devota de São Benedito, apegou-se à fé que nutria pelo santo. 

Com a sua intercessão ao pedido, a promessa de fazer uma festa está sendo cumprida pelos 

festeiros junto com os incentivos de Raimunda Fênix Queiroz 82 anos, José Jorge da Silva, 

82 anos e Maria Eufrozina Nunes de 82 anos que contribuíram para a fundação da 

irmandade de São Benedito.  

A sede é de propriedade da promesseira que com a arrecadação do aluguel da sede 

para a realização de eventos dançantes, possibilita haver o financiamento para o período da 

festa ao santo, com a ajuda de seus familiares, os quais organizam as festas que no 

município de Mazagão Novo a Sede de São Benedito é a que atrai, mas público entre 

outras danceterias. E a arrecadação de donativos, com fundamental participação dos 

foliões, que se destacam nos rituais tornando viável a compra de alimentos, matérias como 

fogos, tecidos para confeccionar as roupas da comissão.  

 

_____ 
4
 Batuque – Os sons dos Negros no Brasil – Cantos, danças, folguedos: origens, é um livro de José Ramos 

Tinhorão que trata os cantos de trabalho dos escravos, expressões de dança (o lundu, a fofa e o fado), rodas 

de batuques além de registro históricos do povo africano na chegada ao Brasil para trabalhos forçados. 

Também o autor objetiva mostrar no livro, aos portugueses, a dívida histórico-cultural para com os negros 

africanos.  
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Os dias seguintes do festejo a São Benedito ocorrem seguindo a programação de 

novenas sempre à tarde nas casas dos promesseiros ou integrantes da irmandade do santo, 

cuja imagem é levada pela fundadora da festa.  

No dia 22 de dezembro, as capitãs, pela parte da manhã, quebram a murta, sendo o 

local de retirada na entrada de Mazagão Novo, para que no dia 23 façam a representação 

da quebra da murta com saída da casa de uma capitã, observando que nos outros anos a 

murta foi tirada de uma planta de murta na residência da promesseira Tereza do 

Livramento Dias.  

Chegado o dia 23, a Irmandade de São Benedito vai às ruas de Mazagão Novo com 

os ramos da murta em punho e uma bandeira do santo, acompanhados da manifestação das 

caixas do Marabaixo de um grupo convidado – os foliões de São Sebastião. Dirigem-se 

para a sede para logo enfeitarem o mastro com a murta para o levantamento, tendo o 

mastro ornamentado além da planta com frutas e fixado as murtas no mastro com barbantes 

e fitas. Dona Raimunda Felix Queiroz, hoje com seus 82 anos, umas das fundadoras da 

festa de São Benedito, relata o simbolismo que o mastro representa para os festeiros.  

Você sabe que a natureza, tudo tem né verdade, a natureza o que a 

natureza terra, da terra você faz a sua casa, em cima dela, se for de 

madeira o senhor tira a madeira dela da terra não é verdade, se for uma 

planta de um remédio você tira ela de lá, se for uma criação você tira de 

lá da onde? De cima da terra, se for qualquer coisa que o Senhor precisar 

se não for da água é da terra não é verdade. [...] Então o mastro significa 

é a colaboração da terra, pra não fazer uma festa sem mastro pra não dizer 

assim poxa, será que fulano não se lembrou-se, que mastro tem que ser 

plantado na terra, o mastro [...] é mais de três metros é, então é feito um 

buraco na terra, plantada ali aquela arvore ali que é o mastro. E qual é as 

cores, por exemplo, que a gente vai botar uma fita com as cores que os 

foliões estão cantando que o festeiro ou que o dono a pessoa da qual vai 

torcendo aquela fita no mastro assim, a primeira embaixo é verde, porque 

verde? É sinal da mata. E vai dai da verde vai uma fita truva, branca não 

meia marrom, duas. Aquela verde é bem do começo vem bem lá de cima 

e lá de cima e a pessoa vem torcendo, a verde. Depois vem essa truva, 

que vem a ser o que? As cores das arvores, depois vem a qual? Vem a 

amarela porque é a cor da riqueza da terra que é o ouro [...] e vão 

cantando e o pessoal vão levando aquela fita.”  

 

Moreira et al. (2002) informam que através de gerações, as populações tradicionais 

acumulam um profundo conhecimento sobre o ambiente que as cerca, baseando-se na 

observação direta dos fenômenos e elementos da natureza e na experimentação empírica do 

uso dos recursos naturais disponíveis. Este uso é orientado por uma série de conhecimentos 

obtidos mediante a relação direta dos membros da comunidade com a natureza e, da 

difusão das diversas informações transmitidas oralmente entre as gerações.  

No dia 26 de dezembro ocorre a segunda alvorada com visitas nas casas de 

promesseiros e integrantes da Irmandade. Após a alvorada a Comissão vai de barco para 

Santana, pelo rio Beija-flor para o encontro da imagem do santo, que no dia anterior estava 

na casa de um promesseiro. À tarde chegam ao trapiche da cidade em uma procissão 

fluvial com grande repercussão em Mazagão Novo, onde curiosos e devotos esperam. São 

realizadas folias na parte superior do barco em movimento, e são realizadas três meias-luas 

em frente à orla da cidade. A Comissão de São Benedito é recepcionada por outras 
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Comissões que esperam, como a Comissão de Nossa Senhora da Piedade do distrito do 

Carvão, e logo todos seguem para a Capela de São Raimundo, antiga igreja de Mazagão 

Novo, para uma missa.  

No término da missa a parte religiosa, os foliões e as imagens sacras de São 

Benedito e de Nossa Senhora da Piedade em posse dos seus guardiões seguem em uma 

procissão nas ruas de Mazagão Novo para a sede, chegando à sede ocorre uma batucada 

com os visitantes e para os presentes de outras localidades que vieram prestigiar o evento. 

O dia 27 é reservado para a derrubada do mastro de São Benedito ao entardecer do dia, 

com a participação dos foliões de Nossa Senhora da Piedade.  

 

Festa de São Tomé - 16 a 21 de dezembro de 2012 – Distrito do Carvão 

 

Minha chegada à Comunidade do Carvão se dá às 18h00 do dia 15 de dezembro, 

antes da alvorada, e sou hospedado na casa do Senhor Manoel Eleuterio Pereira, 52 anos, 

conhecido pelos amigos por Coló. Mantenho, conversas com membros da família Belo, 

dona Tereza Barreto Santana, 58, irmã de Manoel Eleuterio, e Mariane do Socorro Barreto 

Santana, 35 anos . Faço perguntas sobre a origem da festa de São Tomé na comunidade; de 

forma cordial me informam que a festa teve origem em uma promessa feita pelo avô de 

Manuel Eleuterio, Senhor Raimundo da Silveira Belo, iniciada no final de dezembro, na 

comunidade de Santo Antônio do Mutuacá.  

A festa teve como idealizador a família Belo, na figura dos irmãos Francisco 

Miguel da Silveira Belo e Raimundo da Silveira Belo, moradores da comunidade de Santo 

Antônio de Mutuacá. A promessa feita pelo avô de Manuel Eleuterio pedia que São Tomé 

intercedesse para que chovesse na roça onde havia plantação de mandioca, já que na época 

ocorria uma estiagem que se prolongava prejudicando a colheita. Com a promessa sendo 

atendida, uma festa foi organizada em agradecimento, com Sairé, Marabaixo e Batuque, 

pelos festeiros. O sairé
5
 veio para a comunidade do Carvão de Santarém (PA) trazido por 

viajantes que conheciam os versos e a dança indígena, então a comunidade que residia em 

Mutuacá-Mirim assimilou bem a manifestação folclórica, que tem como instrumentos 

sonoros tambores e a influência musical em versos de sairé.  

Com relação à origem da festividade de São Tomé, Tomé de Souza Belo, 77 anos, 

devoto do padroeiro dos agricultores no Distrito do Carvão, relembra a época a qual os 

idealizadores da festa de São Tomé, que residiam em Mutuacá-Mirim, se envolviam para 

relembrar em louvor ao padroeiro dos agricultores as graças alcançadas.  

 

A maniva na qual o mastro de São Tomé é uma tradição muito antiga, 

como o apostolo São Tomé era agricultor que Jesus convidou para segui-

lo ele era agricultor então como os nossos criaram a festa de São Tomé 

como agricultor eles criaram o símbolo o mastro é o símbolo, o mastro e  

____ 

5 O Sairé é uma das mais antigas manifestações da cultura popular da A mazônia. As festividades acontecem 

há mais de 300 anos em diversas regiões, a festividade em Alter do Chão no Pará tem o símbolo do Sairé um 

semicírculo, de cipó torcido, envolvido por algodão, flores e fitas coloridas. No centro do semicírculo estão 

três cruzes e no topo dele uma outra, que juntas representam o mistério da Santíssima Trindade e no topo um 

só Deus. A imagem da pomba, que representa o Espírito Santo, também faz parte do adorno. Disponível em: 

<< http://alterdochao.tur.br/saire>>. Acesso em: 30 jul. 2013. 
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a bandeira é o símbolo da festa e a maniva como que eles usavam a 

maniva, eles tiravam a maniva enfeitavam o mastro, mas quando aquela 

maniva, arriavam o mastro e cada pessoa tirava um calho daquele para 

plantar na sua roça como bênção do apostolo São Tomé, isso hoje já 

acabou ninguém mais usa isso. Mas até no tempo do meu pai e da minha 

mãe a gente usava isso.  

 

A tradição da festa e das folias de São Tomé é transmitida oralmente ao longo das 

gerações da família Belo. A festividade é acompanhada de formas de expressão como o 

Batuque, o Sairé e o Marabaixo, assim como seus versos respectivos que em alguns ritos 

ou após esses são realizados, como após as novenas que são realizadas em uma capela ao 

lado da sede, onde todos os dias se concretizam com passos de Sairé, sendo a dança 

caracterizada por movimentos repetitivos, passos para frente e para trás acompanhados de 

versos de Sairé, os participantes dançam em um ritmo sincronizando os passos, 

relembrando rituais de dança indígenas. Dançam em intervalos, ora separados ora 

abraçados. O elemento masculino tem pouca presença já que, a maioria é composta por 

mulheres. O Marabaixo também é realizado. As mulheres rodam as saias e levantam-nas, 

sendo os versos ora puxados por crianças ora pelas mulheres.  

A Festa de “Marabaixo” é uma tradição de afrodescendentes onde os homens 

cortejam as damas, ao toque de caixas e das rimas dos “ladroes” que os dançantes a passos 

lentos e arrastados relembram escravos presos as correntes. Em diversas partes do Estado 

do Amapá são realizadas manifestações culturais de caráter religioso com folias, as 

bandeiras do Divino Espirito Santo e Santíssima Trindade. Sendo o ritual eminentemente 

de negros, que foram transladados por portugueses para a cidade de Mazagão, originários 

da África Ocidental, para consolidar a ocupação das áreas que atualmente correspondem 

aos municípios de Mazagão Velho e Macapá, foz do rio Amazonas, Amapá (CANTO, 

1998).  

As caixas de Marabaixo são utilizadas tanto na dança do Sairé quanto no 

Marabaixo pelos praticantes, que são espontâneos em diferentes momentos no decorrer do 

fenômeno religioso. As alvoradas são anunciadas com a solta de fogos, contando a 

comissão com o mestre-sala, o porta-bandeira, os tocadores de caixa, puxadores de versos 

de Sairé e Marabaixo, na qual as mulheres vão com blusas e saias floridas e rodadas.  

A festividade de São Tomé tem a participação da comunidade, mas o trabalho de 

organização é da família Belo, que tem o orgulho de ser a única localidade do Estado do 

Amapá onde ocorre a dança do Sairé, que os praticantes da festividade utilizam caixas de 

Marabaixo, sendo estas chamadas de "caixas de Sairé". No entanto, a caixa de sairé é 

menor e não tem resposta no caso as missangas ou esteiras, diferindo da utilizada na 

festividade.  

Na festividade de São Tomé de 2012 ocorreu um momento especial: a comunidade 

acolheu vários grupos religiosos do Estado do Amapá, graças à realização do 2º 

ENCONTRO DE FOLIAS RELIGIOSAS DO AMAPÁ, pela Associação Amapaense de 

Folclore e Cultura Popular e Comissão de São Tomé. As comissões começam a chegar e se 

deslocando para a sede central onde se realizará a festa dançantes e as apresentações dos 

grupos religiosos, nas quais demonstrarão suas folias. As comissões que chegam são: 

Nossa Senhora da Piedade, da Comunidade do Carvão, Irmandade de São Benedito de 

Mazagão Novo, Nossa Senhora da Conceição de Maracá, Nossa Senhora da Piedade do 
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Igarapé do Lago, São Pedro do Ajuruxi, Comissão de São Gonçalo, Mazagão Velho e São 

Joaquim do Curiaú.  

Na tarde do dia 20 de dezembro, às 16h00, as comissões partem da sede de São 

Tomé, no centro do distrito, para a representação da quebra da maniva, cujos ramos foram 

retirados da roça do Senhor Tomé de Souza Belo, devoto de São Tomé, e que se encontram 

numa casa de farinha. A romaria segue com os festeiros levando nas mãos os ramos de 

maniva, que servem para ornamentar o mastro, dançando e cantando versos de Sairé ao 

som de duas caixas de Marabaixo. Ao chegarem à sede, dança-se Sairé e Marabaixo, 

enquanto o mastro é enfeitado no topo do mastro é colocado uma bandeira com a imagem 

de São Tomé, sendo logo este levantado.  

À noite começam as apresentações das comissões religiosas em um palco montado 

em frente à sede. São comissões de várias localidades do Amapá que vieram para o distrito 

do Carvão na oportunidade de conhecer outras comissões e manifestações culturais como o 

Batuque, o Marabaixo e o Sairé.  

No dia 21 ocorreu a derrubada do mastro, estando presentes as Comissões de São 

Sebastião, Nossa Senhora da Piedade do Igarapé do Lago, São Tomé, São Pedro do 

Ajuruxi. Os cuidadores das imagens de santos das respectivas comissões, um a um dão 

pequenas machadadas no mastro acompanhados pelos sons do "raspador", que serve para 

dar os toques iniciais e finais do batuque e da folia. O ritual segue com as comissões 

utilizando os sons do xeque-xeque, de maneira a emitir pouca sonoridade. São dadas três 

voltas no mastro com suas imagens sacras e porta-bandeiras. Em seguida são anunciados 

os festeiros do próximo ano (2013) e os homens se encarregam de derrubar o mastro. A 

programação tem encerramento com uma novena na capela com a comissão de São Pedro 

do Ajuruxi.  

 

Considerações finais  

 

As manifestações culturais de Marabaixo, Sairé e Batuque , que se destacam nesse 

artigo procurei demonstrar as particularidades dos grupos folclóricos envolvidos em 

festejos religiosos que na modernidade sofrem processos de transformação social a qual 

buscam manter viva seus elementos considerados importantes dentro das comunidades em 

momentos de encontros e vivências compartilhadas.  

É o encontro de gerações que por vínculos familiares, pelas narrativas de homens e 

mulheres de prestígios junto as comunidades, que são lideres comunitários presentes nos 

eventos religiosos, já citados anteriormente na breve etnografia, sua contribuição aos 

presentes são a história que não é escriva, mas é revivida intensamente pelos praticantes, 

sendo reconhecida pela mensagem histórica, pelos ladroes, sairés, batucadas.  

Portanto, a valorização da cultura popular e do conhecimento tradicional, dos 

costumes, hábitos, é uma reação a homogeneização global, defendida por atores como Rios 

(2006), que a meu entendimento as diferenças entre raças, culturais são superadas pela 

criatividade artística e pelo esforço dos agentes comunicativos (festeiros, devotos) para 

manter os laços com suas origens étnicas, religiosas, identidade cultural condicionada por 

fatores históricos no Brasil.  
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